PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2018 m.
d. įsakymu Nr.

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO 2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

1.

Šiuolaikinio meno centro prieinamumo didinimas, Tarptarptautinės parodų ir renginių programos vystymas
Svarbiausi darbai

Eil.nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

1.

Organizuoti tarptautines parodas ir renginius, mažinti šiuolaikinio Lietuvos ir tarptautinio meno konteksto atskirtį

I–IV

2.

Edukacinės programos prieinamumo didinimas

I–IV

3.

Rengti prestižines tarptautines parodas (Baltijos trienalę)

II–IV

4.

Atnaujinti Šiuolaikinio meno centro veiklos viešinimo planą

Eil. nr.

I-IV
Vertinimo kriterijai

Planuojama reikšmė 2018-iesiems m.

1.

Tarptautinių parodų ir renginių skaičius (Lietuvoje ir užsienyje)

2.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

3.

Organizuotų tarptautinių prestižinių parodų (bienalių ir trienalių) skaičius

1

4.

Parengtų veiklos viešinimo planų skaičius

1

28
1800

2018-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš jų
išlaidoms
iš viso
iš viso

1
2
3
4
5
6
7
8
Strateginis tikslas (1): „Skatinti Lietuvos profesionaliojo meno kūrybą, meno ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti autorių teisių ir gretutinių teisių aukšto lygio apsaugą, plėtoti kūrybines industrijas“
Programa (01-02) „Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra“

01-02-03

TIKSLAS. Skatinti
kultūros ir meno
kūrėjų kūrybinę
raišką ir jos
pristatymą
visuomenei
UŽDAVINYS.

Sudaryti palankias
01-02-03-01 sąlygas meninei
kūrybai ir kultūros
įvairovės sklaidai

Šiuolaikinio meno centro
Sudaryti sąlygas meninių, kuratorinių, edukacinių ir tyrimo
lankytojų skaičius (asmenys)
projektų įgyvendinimui Lietuvoje ir užsienyje; užtikrinti platų
(atitinka kriterijų R-01-02-03-01
Šiuolaikinio meno centro projektų dalyvių spektrą; užtikrinti
Šiuolaikinio meno centro
Šiuolaikinio meno centro veiklos prieinamumą visuomenei
lankytojų skaičius (asmenys))
Organizuoti parodas Lietuvoje; organizuoti Lietuvos
šiuolaikinio meno pristatymus užsienyje; organizuoti kino
renginius; kitus renginius; vykdyti leidybinę veiklą;
organizuoti rezidencijas ir bendradarbiauti tyrimų
projektuose; organizuoti edukacines šiuolaikinio meno
programas; vykdyti ŠMC Skaityklos veiklą

Šiuolaikinio meno projektų skaičius

25000

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

54

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

9

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

820

01-02-03-01Priemonė. Pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno tendencijas ir meno raidos įvairovę, užtikrinti Šiuolaikinio meno centro veiklą
03

Surengti 13-ąją Baltijos
trienalę

Inicijuoti, organizuoti,
komplektuoti ir
eksponuoti
šiuolaikinio meno
parodas Lietuvoje

Organizuoti Lietuvos
šiuolaikinio meno
pristatymus užsienyje

Baltijos trienalė - ambicingiausias Šiuolaikinio meno centro
projektas, organizuojamas kas tris metus, kurio kuratorinė
koncepcija gali apimti parodų, renginių, viešinimo, leidybos, Organizuotų tarptautinių prestižinių
edukacijos ir kitas programas. Baltijos trienalė yra įtraukta į parodų (bienalių ir trienalių)
LR kultūros ministerijos patvirtintą "Lietuvoje rengiamų
skaičius
testinių tarptautinių meno renginių 2015-2018 m." sąrašą. 13ąją Trienalės laidą kuruoja Vincent Honoré

1

Direktorius
K.Kuizinas

II-IV

Šiuolaikinio meno centre
organizuotų parodų skaičius (vnt.)

10

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

Tame tarpe - tarptautinės parodos
(vnt.)

7

Direktorius
K.Kuizinas

I-IV

Užsienyje surengtų Lietuvos
šiuolaikinio meno pristatymų
skaičius

3

Direktorius
K.Kuizinas

III-IV

Pristatytų kino ir videofilmų
peržiūrų programų ir kitų kino
renginių skaičius (vnt.)

6

Įgyvendinti ŠMC tarybos patvirtintą 2018 m. parodų planą

Pristatyti šiuolaikinį Lietuvos meną parodose ir kituose
renginiuose užsienyje; bendradarbiauti su didžiosiomis
pasaulinėmis parodomis (bienalėmis ir t.t.) ir kitomis
prestižinėmis meno institucijomispristatant jose Lietuvos
menininkus

Organizuoti kino
peržiūras
Pristatyti visuomenei kino ir videofilmų programas,
organizuoti specialius kino ir videofilmų renginius, žiūrovų
susutikimus su autoriais, kino bei meno kritikais; vykdyti
ŠMC Kino salės veiklą bendradarbiaujant su kitomis kino
sklaidos programas vykdančiomis organizacijomis

Tame tarpe - tarptautiniai renginiai
(vnt.)

Organizuoti pristatymus,
paskaitų ciklus,
Organizuotų paskaitų, susitikimų,
konferencijas ir kitus
pristatymų ir kitų renginių skaičius
diskursyvius
Organizuoti paskaitas, susitikimus, pristatymus, konferencijas (vnt.)
renginius
siekiant kontekstualizuoti ŠMC parodas; vykdyti ŠMC
skaityklos renginių programą bendradarbiaujant su kitomis
Lietuvos ir užsienio meno, architektūros, švietimo ir kt.
organizacijomis
Tame tarpe - tarptautiniai renginiai
(vnt.)

Vykdyti leidybinę veiklą Rengti ir publikuoti Šiuolaikinio meno centro parodų
programą papildančius katalogus, spausdintinius parodų
gidus, autorinius leidinius ir kritines publikacijas; užtikrinti
leidinių ir publikacijų sklaidą bendradarbiaujant su kitais
leidėjais, distributoriais ir instituciniais bei informaciniais
partneriais
Bendradarbiauti su
užsienio menininkais,
Menininkų, meno kritikų, kuratorių ir kitų šiuolaikinio meno
kitais meno srities
profesionalų rezidencijų organizavimas Lietuvoje;
profesionalais bei
bendardarbiavimas su kitomis institucijomis prisidedant prie
mokslininkais,
tokių tyrimų organizavimo; bendradarbiavimas su
atliekančius meninį,
mokslininkais ir mokslo įstaigomis
kuratorinį ir mokslinį
atliekančiais/atliekančiomis tyrimą Lietuvos kultūros lauke
tyrimą Lietuvoje

Muziejininkė V.
Žilinskaitė

I–IV

Muziejininkė
M.Kalinauskaitė;
J.Zubaitė

I–IV

6

20

12

Parengtų leidybinių projektų
skaičius (vnt.)

4

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

Rezidencijų ir tiriamųjų projektų
skaičius

6

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

800

419

20

Rengti ir įgyvendinti
meno edukacijos
projektus

Bendrabiauti su švietimo sistema organizuojant edukacines
programas mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui ir
didinant jų prieinamumą; rengti šias programas akcentuojant
svarbius tuo metu veikiančių parodų turinio aspektus, derinti
su ekskursijomis po parodas; rengti ekskursijų programas
suaugusiems, didinti jų prieinamumą

Edukacinių užsiėmimų dalyvių
skaičius

1800

Direktorius
K.Kuizinas

I-IV

4

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

10

Muziejininkės
M.Kalinauskaitė ir
J.Zubaitė

I–IV

Įsigytų naujų knygų ir kitų leidinių
pavadinimų skaičius (vnt.)

60

Muziejininkės
M.Kalinauskaitė ir
J.Zubaitė

I–IV

Paskelbtų publikacijų apie
Šiuolaikinio meno centro veiklą
skaičius, neskaitant reklaminių
pranešimų (vnt.)

40
Muziejininkė
V.Žilinskaitė

I–IV

Parengtų ir įgyvendintų meno
edukacijos projektų skaičius (vnt.)

Vykdyti ŠMC skaityklos
Atnaujinti ŠMC skaityklos fondus tęsiant tarptautinių meno ir
veiklą
Įsigytų naujų periodinių leidinių
kultūros leidinių („Artforum", „Frieze“, „Spike“, „Studija“,
prenumeratų pavadinimų skaičius
„New Yorker“, „London Review of Books“ ir kt.)
(vnt.)
prenumeratas
Papildyti ŠMC skaityklos fondus naujais leidiniais
atsižvelginat į parodų, edukacinių programų bei meno lauko
aktualijas; pristatyti šiuos leidinius skaityklos interneto
svetainėje
Viešinti ŠMC veiklos
rezultatus
Viešinti Šiuolaikiniuo meno centro veiklą pagrindiniuose
Lietuvos dienraščiuose, kultūros savaitraščiuose, interneto
portaluose, kituose meno, kultūros, mokslo etc. leidiniuose
Lietuvoje ir užsienyje; vykdyti reklaminę veiklos kampaniją

Tame tarpe - tarptautinės
publikacijos (vnt.)

Atstovauti įstaigai bei
Lietuvos šiuolaikinio
meno scenai profesinėse
konferencijose ir tinklų
susitikimuose/renginiuose, darbo grupėse,
komisijose Lietuvoje ir
užsienyje, atlikti
kuratorinius tyrimus
užsienyje

Pristatyti visuomenei
naujus
šiuolaikinio meno
kūrinius

1

Direktoriaus
pavaduotoja V,
Januškevičiūtė,
muziejininkė
V.Žilinskaitė

IV

Metinis efektyvios interneto
svetainės ir archyvavimo veiklos
užtikrinimas (vnt.)

1

Muziejininkė V.
Žilinskaitė

I-IV

Įstaigos darbuotojų dalyvavimo
profesinėse konferencijose ir tinklų
susitikimuose/renginiuose, darbo
grupėse, kuratoriniuose tyrimuose
užsienyje, komisijose Lietuvoje ir
užsienyje kartai

10

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

Pirmą kartą Lietuvoje pristatomų
menininkų (dalyvių) debiutų
skaičius (vnt.)

48

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

42

Direktorius
K.Kuizinas

I–IV

Atnaujinti Šiuolaikinio meno centro projektų ir veiklos
sklaidos planą

Parengtų veiklos sklaidos planų
skaičius

Užtikrinti efektyvų Šiuolaikinio meno centro interneto
svetainės funkcionavimą; dokumentuoti Šiuoalikinio meno
centro veiklą ir įtraukti dokumentaciją į ŠMC archyvą ir
interneto svetainę

ŠMC narystė profesinėse organizacijose-tinkluose.
Direktoriaus ir muziejininkų dalyvavimas meno prizų,
edukacinių programų ir kitų konkursų atrankos komisijose ir
aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų gynimo komisijose
Lietuvoje. Direktoriaus ir muziejininkų dalyvavimas
profesiniuose renginiuose: svarbiuose parodų ir meno mugių
atidarymuose užsienyje.

Pristatyti visuomenei
debiutuojančius Lietuvoje
Lietuvoje nerodytų menininkų kūrybos pristatymas
menininkus

16

Sąlygų sudarymas naujų kūrinių įgyvendinimui ir pristatymui
parodose ir renginių programoje, esant reikalui ir palankioms Naujai sukurtų kūrinių skaičius
sąlygoms – užtikrinant tam reikalingą finansavimą ir/arba
(vnt.)
organizuojant menininkų rezidencijas ŠMC.

Užtikrinti Šiuolaikinio
meno
centro struktūros
tvarkymą,
efektyvų personalo,
materialinių ir
finansinių išteklių
valdymą

Šiuolaikinio meno centro tarybos
posėdžių skaičius (vnt.)

1

Direktorius
K.Kuizinas

IV

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)

0

Direktorius
K.Kuizinas

IV

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

820

800

419

20

1.1. valstybės biudžeto lėšos

670

670

379

0

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

150

130

40

20

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

Direktorius

Kęstutis Kuizinas

0

0

0

0

820

800

419

20

